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Sammanfattning 
IT-arkitekterna är ett företag under utveckling och då det sett att sociala 
medier i dag har stor inverkan på människor vill företaget skaffa en 
strategi för att, i den mån det är möjligt och lönsamt, nyttja fördelarna 
med dessa kanaler. För att kunna sätta upp denna strategi har en 
litteraturstudie samt intervjuer genomförts för att hitta en definition för 
begreppet sociala medier. Resultatet visar att sociala medier är då text, 
bild och ljud används för att kommunicera via Internet. Med hjälp av 
bland annat teorier om socialt nätverk och socialt kapital har 
nyckelbegrepp identifierats. Dessa nyckelbegrepp pekade på att 
personalen eftersöker stärkt samhörighet och ökad kommunikation 
inom företaget. För att styrka detta kopplades empirin till lämpliga 
teorier, Castells samhälls- och nätverksteorier samt ”Human relations” 
med Fayol som utgångspunkt. Resultatet visar även att Sociala nätverk 
är uppbyggda av länkar och noder, interaktion mellan individer, samt 
att socialt kapital är de resurser som utvinns ur dessa relationer. En egen 
modell-, Föregångsmodellen, med fem steg har konstruerats; att vara 
stabil, att våga, att nätverka, att utvecklas och att vara en föregångare. 
Modellen presenterar inget som inte redan används i företaget, utan 
snarare belyser de egenskaper företaget redan besitter och uppmuntrar 
mer av dessa. 
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Abstract 
IT-arkitekterna is a company in development and when they noted that 
at present social media has a major impact on people, they required a 
strategy to be in place, in order to take advantage of its  benefits. To 
develop this strategy a literature study was conducted, in order to find a 
definition for the concept of social media and the conclusion  was that 
social media is the art of using text, image and sound to communicate 
with each other over the Internet. Interviews were held with individuals 
at various levels within the organization and these interviews were 
compiled into an empirical chapter. With the assistance of theories 
relating to social networks and social capital, some key concepts were 
noted that were used throughout this  work. These key concepts indicate 
that individuals are seeking enhanced affinity and increased communi-
cation within the company. To strengthen the empirical chapter, it was 
linked to appropriate theories; Castell's community and network 
theories, and "Human relations" by Fayol were used as a starting point. 
It was also noted that social networks are made up of links and nodes, 
interaction, and that social capital provides the resources which are 
derived from these relationships. This, coupled with the empirical 
chapter has finally resulted in a concept, called Föregångsmodellen. The 
model's five steps are: to be stable, to dare, to network, to develop and 
to be a pioneer. The model does not actually present anything that does 
not already exist within the company, but rather highlights those 
properties that it already possesses and encourages more to be used . 
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1 Inledning  
IT-arkitekterna är ett konsultbolag som arbetar med allt från systemutveckling 
och kognition till verksamhetsutveckling. Företaget ingår i Frontwalker-
koncernen tillsammans med Pondra, Biztro, Hållbarhetsportalen och Blueport.  

Företaget finns i fyra svenska städer: Sundsvall, Västerås, Uppsala och 
huvudkontoret i Stockholm. De kunder företaget arbetar mot är främst 
medelstora till stora organisationer och inom den offentliga sektorn där 
medarbetarna har nästan uteslutande en utbildning av högre akademisk nivå 
och många års erfarenhet av att arbeta med utveckling inom sitt område. Det 
behövs ständigt nya medarbetare och drivkrafter inom företaget då det 
expanderar och ett par nya medarbetare rekryteras varje månad. I nuläget har 
företaget cirka 140 anställda. (Frontwalker, 2011a) 

IT-arkitekterna arbetar mycket med att bygga relationer med sina befintliga 
kunder och hoppas på en viral marknadsföring, det vill säga marknadsföring 
via “mun-till-öra”-metoden. Arbetssättet med viral marknadsföring innebär att 
en produkt eller tjänst marknadsförs och konsumeras, och då produkten 
konsumerats ska resultatet vara så tillfredsställande att konsumenten talar gott 
om den till människor i sin närhet (Kotler, 2005). Ett önskat läge efter det här är 
att nya kunder inom samma målgrupp lockas till att köpa produkten eller 
tjänsten.  

Det finns ett talesätt som säger att en nöjd kund berättar om sina erfarenheter 
med företaget för maximalt tre personer medan en missnöjd kund berättar det 
för ungefär tio. På grund av detta är det extra viktigt att kunderna alltid blir 
vänligt bemötta och att den levererade produkten eller tjänsten är så bra som 
möjligt. (Shortcut, 2008)  

Ett sätt att använda denna typ av marknadsföring är att exempelvis sponsra 
personer som är i kontakt med rätt målgrupp eller syns i rätt forum och medier 
tillsammans med de produkter som ska marknadsföras. Ett exempel på detta är 
att ha bloggare som reklampelare för olika produkter då de får testa 
produkterna och sedan ge ett utlåtande i bloggen om produktens egenskaper 
och funktion. Det är dock en hårfin gräns mellan att medvetet söka viral 
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marknadsföring och att arbeta med produktplacering. Skillnaden mellan de 
båda är att vid produktplacering får den berörda aktören betalt för att visa upp 
produkten och säga positiva saker om den. (Kotler, 2005) 

Företaget marknadsförs även via mer traditionella kanaler, exempelvis 
branschtidningar.  Inom IT-arkitekterna ses dock relationerna som det viktiga 
och relationer med både befintliga och nya kunder är något som byggs upp 
genom personlig kontakt och möten (Axelsson, 2011). Återkoppling av dessa 
relationer är något som företaget lägger vikt vid. Detta kräver bland annat en 
god kommunikation, ärlighet, långsiktighet, samhörighet och en vilja att 
utmana sig själva (Frontwalker, 2011b). Att IT-arkitekterna ser 
relationsmarknadsföring som det viktiga för sin organisation leder till att de har 
gått ifrån det mest vanliga, och traditionella, marknadsföringssättet, 4P; pris, 
produkt, plats och påverkan. (Kotler, 2005) 

Genom att marknadsföringen sker genom relationsmarknadsföring är en 
långsiktig relation mellan parterna det viktiga, det vill säga att en personlig 
kontakt och en ömsesidig tillit byggs upp.  

Om parterna litar på varandra kan affärer göras utan att behöva lägga allt för 
mycket tid och arbete på att försäkra sig om att motparten följer 
överenskommelserna, den så kallade transaktionskostnaden för partena sänks. 
(Engdahl & Larsson, 2006)  

En annan nyckel i viralmarknadsföring är att det i första hand är slutkunden 
som sprider vidare budskapet. I ett företag som arbetar mot andra företag (B2B) 
är det av extra vikt att även tillgodose kundens kunder. (Kotler, 2005; Delwig & 
Fischer, 1999) 

1.1 Problemmotivering 
Sociala medier har i dag allt större inverkan på människors liv och utgör en 
plattform för kommunikation (Ström, 2010). Även Frontwalker medverkar i 
denna förändring och behöver därför en strategi för att se hur sociala medier 
kan hjälpa organisationen till att nå målet, ansvarsfullt utvecklande och att vara 
föregångare. Att vara en föregångare handlar om att andra i branschen ska ta 
efter och för att uppnå detta ska ett ansvarsfullt utvecklande genomsyra allt 
organisationen gör, allt från att utveckla affärer, arkitektur, system, processer 
till att öka kundens kompetens och de egna medarbetarnas, det vill säga att gå 
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en egen väg där inga andra har gått. Här krävs mod, lagarbete och stark 
övertygelse att i det långa loppet göra rätt. Den utvecklade strategin ska 
involvera flera parametrar där fokus ligger på metoder och modeller.  

Redan i dag är företaget aktivt inom olika kanaler för sociala medier, det finns 
på ett flertal webbplatser och har både interna och externa bloggar. Även de 
anställda använder Twitter, Facebook, LinkedIn och bloggar för att, både i sin 
yrkesroll och privat, kommunicera och närvara. 

Inom ramen för problemet ligger även en kartläggning av de anställdas 
attityder till och användning av sociala medier i dag varpå en nulägesanalys 
behöver göras, men även en nylägesanalys. Detta görs för att skapa en 
genomförbar handlingsplan/användbar modell kopplat till organisationens mål. 
Då organisationen utgörs av individer är det naturligt att individernas 
utnyttjande ligger till grund för drivkrafterna inom organisationen. Strategin 
ska ta hänsyn till parametrar som främst fokuserar på sociala medier som en 
kommunikationsplattform och ett förhållningssätt inom verksamheten till de 
olika tillgängliga kanalerna. Insyn skaffas även för att se hur det går att 
effektivisera kunskapsutbytet inom och runt organisationen.    

1.2 Syfte  
Syftet är att kartlägga hur sociala medier kan användas inom Frontwalker-
koncernen för att stärka samhörigheten och det egna varumärket samt öka 
kunskapsutbytet internt. 

En modell ska presenteras för hur de redan aktiva individerna och deras 
nuvarande anknytningar till sociala medier ska kunna framhävas samt göras 
bättre tillgänglig inom koncernen. 

1.3 Frågeställningar 
För att uppnå syftet använder vi en frågeställning för att kunna analysera 
empirin. Frågeställningen besvarades inte under intervjuerna utan användes i 
ett analytiskt steg i efterhand. 

• Kan sociala medier hjälpa Frontwalker till att bli en föregångare i sin 
bransch?  
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1.4 Avgränsningar 
Analyserna och teorikopplingarna är skapade främst utifrån IT-arkitekterna 
Sundsvall och Frontwalkers huvudkontor i Stockholm. Resterande del av 
koncernen antas följa samma riktlinjer. 

Vi kommer endast att beröra de sociala medier som kan användas för just detta 
företag; ett relationsbaserat konsultföretag som främst arbetar inom Business-
To-Business (B2B) branschen.  

Vi valde intervjupersoner från olika delar av verksamheten för att få en så 
verklig bild som möjligt av hur de olika organisationsdelarnas anställda 
resonerar, men om det skulle ses som en heltäckande studie hade vi varit 
tvungna att intervjua personer även vid de andra kontoren (Uppsala och 
Västerås).  

1.5 Översikt  
Efter det inledande kapitlet där företaget i fråga beskrivs förklaras begreppet 
sociala medier i kapitel 2. Dessutom beskrivs några av de olika typer av sociala 
nätverkssajter som finns i dag lite närmare. Teorikapitlet med olika modeller 
och teorier beskrivna finnes i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras den metod som 
använts under arbetets gång Empiri utgör kapitel 5. Slutligen sker en analys i 
kapitel 6, slutsatserna presenteras i kapitel 7 och i kapitel 8 diskuteras arbetet 
och resultatet. 
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2 Sociala medier  
Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 
användare att genom text, bild och ljud kunna direkt kommunicera med 
varandra. 

Traditionella medier, exempelvis tv och radio, utgörs typiskt av en 
envägskommunikation, där det finns en avsändare och en mottagare för varje 
budskap. Mottagaren har ingen möjlighet att kommunicera med avsändaren i 
samma kanal. Präglandet av denna begränsning har gett upphov till sociala 
medier som möjliggör att varje enskild mottagare på lika villkor kan 
kommunicera fram och tillbaka, och detta genom samma kanaler. (Eriksson, 
2011) 

Dessa kanaler kan vara exempelvis Internetforum, wikier, bloggar, poddradio 
och artikelkommentarer. (Wikipedia, 2011c) Sociala medier är aktiviteter som 
kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Dessa 
element kan användas för socialt umgänge, marknadsföring, nyhetsförmedling, 
underhållning, organisering och kulturutbyte. (Eriksson, 2011) 

Två termer som har uppkommit i samband med sociala medier är Web 2.0 och 
användargenererat innehåll (User Generated Content, UGC). Web 2.0 handlar 
om det tekniska och ideologiska skiftet programutvecklare och slutkunder 
genomfört avseende hur information hanteras, tas fram och lagras i World Wide 
Web (www). I Web 2.0 behöver inte längre individer stå för utvecklingen och 
publiceringen av applikationer, utan det görs i ett samarbete mellan alla dess 
användare. Personliga hemsidor och den brittiska encyklopedin var exempel på 
verktyg som stod för publicering av information under Web 1.0 som har gett 
plats till bloggar, wikier och andra kollaborationsprojekt i Web 2.0. (Kaplan & 
Haenlein, 2009) 

Det användargenerade innehållet kan ses vara summan av alla sätt människor 
kan använda sociala medier. Tre kriterier krävs för att information skall kunna 
anses vara UGC, enligt OECD 2007; Innehållet måste vara publicerat på en 
öppen hemsida eller ett socialt nätverk för en selektiv grupp, visa på viss mån 
av kreativt insats och skapad utanför de professionella rutinerna och praxis.  
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2.1 Kategorisering av sociala medier  
För att bättre kunna kategorisera och mäta de olika verktygen tar vi hjälp av 
teoretiska begrepp. Kaplan & Haenlein (2009) menar att områdena 
medieforskning; social närvaro (social presence) och medierikedom (media 
richness) samt sociala processer; självpresentation (self-presentation) och 
självyttrande (self-disclosure) är fyra nyckelelement inom sociala medier. 

Den sociala närvaroteorin (Short & Gilly, 2003) menar att social media är olika 
baserat på dess sociala närvaro, det vill säga den akustiska, visuella och fysiska 
kontakten som kan uppnås mellan två kommunicerande parter. Vidare 
påverkas den sociala närvaron av om den intermediära kontakten är direkt 
(ansikte mot ansikte) eller indirekt (telefonsamtal) samt av om den är synkront 
(livechatt) eller asynkront (e-post). 

Ju högre social närvaro, desto större social påverkan har de kommunicerande 
parterna på varandra. Medierikedomsteorin (Daft & Lengel, 1986) avser att all 
kommunikation har till syfte att lösa oklarheter och minska osäkerhet. Teorin 
menar också på att medier skiljs åt genom den mängd rikedom den besitter och 
att den därmed är begränsad per tidsintervall över hur mycket information som 
kan förmedlas, det vill säga är olika effektiva på att uppnå syftet att lösa 
oklarheter och minska osäkerhet.      

När individerna interagerar med varandra vill de bestämma hur de uppfattas 
av andra. Detta kan göras antingen genom att ha som mål att påverka för att 
erhålla fördel eller genom att till exempel klä sig på ett visst sätt, för att verka 
exempelvis hipp och trendig- oavsett är det en direkt koppling till ens 
personliga identitet. (Kaplan & Haenlein, 2009) Normalt görs en sådan 
självpresentation av personlig information genom ens självyttrande som är 
(medvetet eller omedvetet) styrd utifrån miljö och de omgivande individerna. 

2.2 De olika typerna av sociala medier 

2.2.1 Sociala nätverkssajter 

Sociala nätverkssiter (sns) är en kommunikationskanal som möjliggör för 
användare att ha en personlig profil, kunna bjuda in och bli vän med andra 
användare för att sedan kunna se deras profiler. De personliga profilerna kan 
innehålla allt från bilder, musik, videor till information och blogginlägg (Kaplan 
& Haenlein, 2009). En nyckelkomponent för sns är nätverkskopplingen i 
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”vännerlistan” där det går att klicka på en enskild användare i listan och då 
komma till deras profil (Boyd & Ellison, 2007). Vidare finns det även möjlighet 
till att skicka privata meddelanden och även kunna chatta med varandra. 
Facebook har i dag cirka 500 miljoner aktiva användare globalt. (Facebook, 
2011) och är enligt Wikipedia rankad en av de största sns i världen, tätt följt av 
MySpace. (Wikipedia, 2011d) 

2.2.2 Bloggar 

Bloggar är en av de tidigare formerna av sociala medier. Denna kanal 
kännetecknas av inlägg som är tidsstämplade och kan innehålla allt från ett visst 
ämne och område till att vara en personlig dagbok. Oftast skrivs bloggar av en 
individ och tillåter interaktion genom en kommentarfunktion där läsare kan 
skriva direkt till skribenten. (Kaplan & Haenlein, 2009) 

Kanalen kan även användas för att öka transparensen inom ett företag. Exempel 
på detta är Swedbanks vd Michael Wolf som internt bloggar till sina anställda 
(Realtid, 2011) och CEO Sun Microsystems Jonathan Schwartz. (Schwartz, 2010)   

Två negativa risker kan uppkomma genom denna kanal (Kaplan & Haenlein, 
2009):  

• kunder kan vara missnöjda med produkten eller tjänsten och öppet 
kommentera detta på bloggen, vilket kan indirekt skada företagets rykte 
då denna information blir tillgänglig på Internet.  

• företagets egna anställda kan skriva negativt om företaget eller 
upplevelser kopplade till företaget. 

2.2.3 Content communitys 

Denna kanals syfte är att förmedla medier mellan användarna främst i form av 
video (exempelvis Youtube), bilder (exempelvis Flickr) eller texter (exempelvis 
BookCrossing). 

Att skapa en profil är inte nödvändigt i denna kanal men möjligheten finns 
oftast, dock i enklare form med information rörande materialet mer än 
användaren. 
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Materialet är sedan tillgängligt, oftast fritt eller till en grupp människor, och kan 
graderas. Företag som Blendtec med ”Will it blend?” fick extra stor 
uppmärksamhet genom Youtube klipp (Blendtec, 2011) och företag som Google 
använder kanalen för pressmeddelanden och presentationer av nyheter. 
(Kaplan & Haenlein, 2009) 

Risker med denna kanal är uppladdningen och delningen av 
upphovsrättsmaterial. Även om de flesta tjänster har skydd mot detta är det 
svårt att helt stoppa delningen. (Kaplan & Haenlein, 2009) 
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3 Teori 
3.1 Sociala nätverk 
Ett socialt nätverk är en social struktur uppbyggd av individer (eller 
organisationer) kallade noder och som knyts samman genom en eller flera 
interaktioner (länkar) vilket utbyten flödar genom (Engdahl & Larsson, 2006). 
Länkarna är relationerna mellan noderna; de kan vara till exempel finansiella, 
ett kunskapsutbyte, eller en vänskapsrelation. 

Nätverkens form utgörs inte enbart av antalet noder och länkar utan även 
avståndet mellan dessa noder, geografiskt eller socialt, hur intensiva flödena är, 
i vilken riktning flödena går och även om noderna ligger på samma nivå eller 
inte. Av betydelse för nätverkets form är även det totala antal länkar som finns i 
förhållande till antal noder, det vill säga graden av tätheten nätverket besitter. 
(Engdahl & Larsson, 2006) 

Vid en social nätverksanalys studeras nätverken utifrån två perspektiv; 
antingen hela nätverket (sociocentrisk ansats) där samtliga länkar som 
specificerar en relation kartläggs, eller ett mer egocentriskt perspektiv där en 
fokusperson som ses som en central nod i nätverket är utgångspunkt 
(Wikipedia, 2011d; Engdahl & Larsson, 2006). Nätverksanalysen belyser 
relationen mellan aktörerna (individer, organisationer, stater) snarare än deras 
egna egenskaper. 

3.1.1 Socialt kapital 

Termen socialt kapital syftar brett på de resurser som individerna erhåller från 
de olika sociala relationer de befinner sig i (Steinfield et al, 2009). Vidare 
definierar Lin (Lin, 1999) socialt kapital som investering i sociala relationer med 
en förväntad avkastning, det vill säga ett ge och ta- förhållande. 
Reciprocitetsprincipen är en huvudmekanism i det funktionella förklarandet av 
socialt kapital (Steinfield et al, 2009). Principen syftar till att det vid en god 
handling förväntas att en liknande god handling återges. En positiv handling 
besvaras med en positiv handling och således besvaras även en negativ 
handling med en negativ handling. 
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Sociala nätverk spelar en stor roll i uppbyggandet av socialt kapital då de är 
mer benägna att innehålla svaga band, det vill säga bekantas bekanta snarare än 
nära familjeband. Dessa svaga band har mer mångfald och är mer sannolika till 
att innehålla ny information (Steinfield et al, 2009). Flera kända sociologer (Burt 
& Granovetter m.fl) menar samma sak då de betonar att svaga band är av större 
vikt än starka band för skapande av socialt kapital. Att bygga socialt kapital 
eller att hitta strukturella hål, är en av de största fördelarna med 
nätverksrelationer. Inom nätverksstrukturer tenderar det att finnas täta och 
starka band, men länkarna mellan två eller flera nätverksstrukturer kan vara 
svaga och glesa, och det är dessa som är de strukturella hålen. Vid dessa glesare 
delar av nätverken kan flöden fördröjas och tendens till likriktning och 
stagnation uppstå. (Engdahl & Larsson, 2006) 

Att ha en fot i flera olika grupper kan anses vara en konkurrensfördel och leda 
till skapande av nya möjligheter då de kan skapa en länk över det glesa 
området. Sociologen Ronald Burt (Burt, 1992) menar att det är människor vars 
nätverk överbryggar strukturella hål som gett dem en konkurrensfördel i 
upptäckandet av bra idéer då de möts ofta av motsägelsefull information och 
tolkningar. Vidare är det inte enbart de kreativa idéerna som utvecklas utan 
även det faktiska genomförandet som blir utfört och den positiva värderingen 
av andra som uppstår. (Engdahl & Larsson, 2006) 

3.2 Manuel Castells nätverksteori 
Manuel Castells är en spanskfödd sociolog som redan under 1980-talet började 
intressera sig för nya teknologier. Då han fortsatt att intressera sig för den 
teknologiska utvecklingen har han i dag givit ut litteratur om 
nätverkssamhällets framfart. (Castells, 2001) 

Då Internet expanderade och användningen av detta ökade, förutspådde många 
att det främst skulle handla om att personliga drömmar och fantasier skulle 
uppnås, men så blev det inte. Internet expanderade och i dag är det en naturlig 
del av våra liv. Det har blivit en utvidgning av livet i struktur och form. 
(Castells, 2001) 

Manuel Castells kom fram till en samhällsteori som innehöll tre viktiga delar; 
produktion, erfarenhet och makt (Engdal & Larsson, 2006). Med det menade 
han att medmänskliga relationer byggs upp av produktionsdelar, till exempel 
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hur personen konsumerar människors känslor, erfarenheter som är relaterade 
till identitet och genusrelationer samt maktdelen som är kopplad till den 
förmåga en människa har att närma sig en annan, det vill säga att komma den 
inpå livet. (Engdal & Larsson, 2006) 

Dagens informationssamhälle har också möjliggjort globala tjänste- och 
produktutbyten företag och kunder sinsemellan. Det är dock främst effekterna 
av människors nätverkande som styr utvecklingen på den globala marknaden, 
och inte individerna i sig. Den snabba utvecklingen av dessa nätverk har 
medfört en framväxt av stora kommunikativa nätverk av företag samt en minst 
lika flexibel och snabb utveckling av arbetskraften. Tack vare att detta 
nätverkssamhälle byggts upp har möjligheterna vuxit för människor att 
samarbeta och träffas trots att tid och rum håller dem ifrån varandra. 
Flexibiliteten i detta sätt att arbeta har också lett till att företag kan interagera i 
realtid, vilket är viktigt i kapital- och finansmarknaderna. (Engdal & Larsson, 
2006) 

Castells (2000) anser att informationsåldern har nått ett vägskäl där det gamla 
traditionella sättet att arbeta måste uppdateras eller slopas för att lämna plats åt 
det nya globala sättet att arbeta informationellt och flexibelt. För att företag ska 
klara av den omställningen krävs det att det utvecklar sina företagsnät genom 
att inleda samarbete med andra företag i form av exempelvis leverantörer eller 
samarbetspartner på olika nivåer. Engdal & Larsson (2006) anser att det krävs 
att medarbetarna är motiverade till att genomföra förändringen och förbättra 
situationen för företaget. Detta kan göras genom lagarbete, där det krävs god 
kommunikation och ett bra samarbete mellan medarbetarna, med interna 
utbildningar, där de uppdateras om vad som kommer hända under 
förändringen och att de också känner en personlig utveckling på sin arbetsplats, 
samt att medarbetarna kan motiveras genom att använda 
prestationsbedömningar, då de vet att de blir bedömda och kanske till och med 
uppmärksammade om arbetet är bra. Företag bör under övergången till ett 
informationellt och flexibelt arbetsätt även tänka på att kundtillfredsställelsen är 
viktig. Kunden ska känna sig väl mottagen och att den levererade 
varan/produkten lever upp till förväntningarna på ett bra sätt. (Engdal & 
Larsson, 2006)   

Enligt Castells är det främst små- och medelstora företag som är initiativtagare 
till att skaffa sådana relationer, det vill säga företagsnät med andra företag för 
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att de ska kunna utnyttja varandras resurser och skapa en så bra produkt eller 
tjänst som möjligt för kunden. För att få ett sådant samarbete att fungera väl 
krävs att den egna organisationen i sig också blir som ett flexibelt fungerande 
nätverk där de olika delarna blir till en dynamiskt agerande enhet. Det är inte 
endast teknikens utveckling som möjliggjort och påverkat hur människor och 
företag i dag nätverkar med varandra, utan även inställningen till nätverkandet 
har varit kritiskt. Den inställning företaget har då det gäller produktionen, vilka 
erfarenheter de inblandade har, vilka maktförhållanden som finns inom och 
mellan företagen samt kulturen i de nätverkande företagen är avgörande för 
hur väl de utnyttjar nätverken (Castells, 2000). Castells menar att ”Nätverk är 
ett grundämne av vilket nya organisationer görs nu och framöver”– Castells 
(Castells, 2000, s.201) 

3.3 Organisationer och samhörighet 
Konsultföretag har historiskt sett alltid kämpat med hög personalomsättning 
men detta kan undvikas genom att hålla medarbetarnas motivation uppe, 
erbjuda utvecklingsmöjligheter samt att företaget ser till att lojaliteten 
fortfarande finns hos företaget, även om de anställda är på uppdrag hos kund, 
vilket är vanligt i ett konsultbolag. Genom att rekrytera nya medarbetare såväl 
som att behålla högpresterande kan en bra medarbetarstruktur upprätthållas 
med rätt mix av kompetenser och erfarenheter. Dessa faktorer kan effektivisera 
den rådande personalomsättningen. (Gustafsson & Holm, 2005) 

För att undvika de kostnader som hög personalomsättning leder till, de 
kostnader som uppstår då personal ofta lämnar och ny måste anställas och 
utbildas; bör företaget skapa en stark samhörighet. För att arbetsplatsen ska 
vara lyckad behöver de anställda känna att de har företagets stöd och att de inte 
arbetar på egen hand bara för att de är besöker en kund och utför ett beställt 
arbete. För att åstadkomma detta krävs en stark företagskultur som 
medarbetarna vill vara delaktiga i (Sobczyk, 2010). Inom ett konsultföretag är 
detta viktigt då det krävs mycket eget ansvar och en ständig lust att utvecklas 
genom att ta risker och prova nya saker.  

Det är också viktigt att medarbetarna hjälper varandra i den personliga 
utvecklingen, exempelvis genom att ge kritik och beröm (Webb, 2011). För att 
driva ett företag där de anställda känner stark samhörighet krävs det att alla 
känner sig delaktiga, att alla är införstådda med vilka normer som gäller på 
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arbetsplatsen och hur mycket uppmärksamhet som är accepterat att ta utan att 
förlora respekten hos de övriga. Detta behöver inte vara uttalade regler utan det 
gäller att både chefer och medarbetare känner av atmosfären på arbetsplatsen 
och agerar därefter (Sobczyk, 2010; Samhörighet, 2011). Det gäller dessutom att 
de anställda vet vilka roller som finns inom arbetsgruppen (Samhörighet, 2011). 
Om ett företag framgångsrikt lyckas skapa en arbetsplats där de anställda 
känner delaktighet, där de har sin roll och där de trivs, då har en arbetsplats 
med goda förutsättningar att ge en hög effektivitet skapats, vilket i slutändan på 
ett konsultföretag betyder hög lönsamhet. (Gut, 2011) 

För att skapa denna känsla inom företaget krävs det av ledarna, både chefer och 
inofficiella ledare, att de driver frågan om delaktighet. Det gäller att dessa 
människor får med sig medarbetarna så att de vill arbeta för och göra företaget 
till ett sådant där människor vill jobba, en arbetsplats de känner förtroende och 
ansvar för. Detta uppnås genom att man skapar en affärsidé som medarbetarna 
förstår, accepterar och anammar, de processer som ingår i företaget och de 
framgångsfaktorer som finns. En organisation som medarbetarna känner sig 
stolta över vill de känna tillhörighet till. Organisationen bör därför arbeta för att 
skapa ett starkt varumärke på marknaden. Varumärket stärks av att 
medarbetarna gör ett bra jobb och av att kunderna blir nöjda, samtidigt som 
medarbetarna i sig stärks av att bidra till att organisationen går bra och att man 
känner uppskattning för det jobb man utför (Gut, 2011). 

För att stärka samhörigheten inom ett företag krävs det att chefen delger 
medarbetarna information om organisationens vision. En vision kan skapa både 
trygghet och förtroende för ledningen då den visar att organisationen ser framåt 
och inte nöjer sig, det finns en vilja att utvecklas och att ha med sig personalen i 
den satsningen. Att arbeta mot en vision och med uppföljning av detta är ett bra 
sätt att ge personalen drivkraft. (Webb, 2011) 

3.3.1 Human Relations 

Då det klassiska arbetssättet frångås inom en organisation, nämligen då 
skriftliga brev eller e-post användes för att kontakta varandra och ge 
synpunkter, beröm, kritik eller information, skapas ett nytt sätt att arbeta. Det 
nya sättet, Human relations, syftar till att en mer personlig kontakt bör hållas. 
Information och dialoger ska föras både i de vertikala och horisontella leden 
inom företagen. Metod är bland annat genom att prata med varandra, “mun-



Konsultföretags användning av 
sociala medier -  En strategi för en 
ökad samhörighet och ett ökat 
kunskapsutbyte  
Soheil Adjoudani  
Frida Johansson 

3 Teori 

2011-08-25 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

14 

till-mun”. Används detta sätt att arbeta uppfylls under tiden även personliga 
behov och känslan av att medarbetarna är uppskattade och uppmärksammade 
(Miller, 2006). Henri Fayol och Abraham Maslow är två framstående teoretiker 
inom detta område och i kapitel 3.3.2 och i kapitel 3.3.3 presenteras deras 
teorier. 

3.3.2 Henri Fayol 

Henri Fayol (1841-1925) föddes i Istanbul och utbildade sig tidigt till 
gruvingenjör och arbetade som detta innan han blev direktör inom samma 
koncern, Commentry-Fourchambault (Wikipedia 2011b). Han blev en 
framgångsrik företagsledare efter att ha haft sina principer för hur en 
organisation ska ledas. Han menade att det främst är fem vitala delar som krävs 
för ett framgångsrikt organisationsledarskap (Miller, 2006); 

• Planering: se framåt och bestämma vägen att gå för att nå det önskade 
målet 

• Organisering: att hushålla med resurser (personal) 

• Kontroll: upprätthålla kurs så att aktiviteterna utförs för att målet ska 
nås 

• Samordning: organisationens aktiviteter måste överensstämma med 
varandra, alla arbetar mot samma mål 

• Utöva chefskap: dela ut uppdrag och aktiviteter som de anställda ska 
utföra för att nå organisationens mål 

Flera av dessa punkter kräver kommunikation mellan ledning och medarbetare, 
och detta anses vara underförstått i hans teori och krävdes således inte en egen 
punkt. (Miller, 2006) 

Det är av stor vikt i organisationen hur ledarskapet utövas, det vill säga vad 
ledarskap är och vad medarbetarna leds mot. För att organisationen ska nå sina 
mål måste den vara strukturerad på ett bra sätt, maktfördelningen inom 
organisationen måste vara tydlig, ett väl fungerande belöningssystem bör finnas 
och en bra attityd på arbetsplatsen är viktigt (Miller, 2006). För att slutligen 
utvinna den önskade organisationen genom ett bra ledarskap sattes 14 principer 
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upp av Fayol, varav tre är av större betydelse för syftet. Samhörighetskänsla 
(Esprit de corps) - syftar på laganda, en enhetlig och harmonisk organisation. En 
för alla, alla för en- inställning. Initiativ (initiative) -principen syftar till att 
uppmuntra, tillåta och uppskatta anställdas initiativtagande, vilket leder till 
högre vilja att arbeta för organisationens bästa. Personalstabilitet (tenure 
stability) betyder att personalen kommer att anstränga sig mer och vara mer 
effektiv om de känner trygghet och om det finns möjlighet till avancemang 
internt. (Miller, 2006) 

3.3.3 Abraham Maslow 

Abraham Maslow presenterade år 1943 en teoretisk modell som ger förklaring 
på vad som motiverar människor och hur de prioriterar de personliga behoven. 
I hans ursprungliga modell menade han att flera behov finns samtidigt men att 
människor sedan prioriterar dem enligt sin egen personlighet. (Wikipedia 
2011a) De behov han menade fanns var kroppsliga-, trygghets-, tillhörighets-, 
aktnings- och tillhörighetsbehov. 

Detta har efteråt omformats och tydliggjorts genom att forskare har valt att göra 
en behovstrappa av den. De påvisar att de olika behoven måste uppfyllas i en 
speciell ordning (Wikipedia, 2011a); 

 

 

1. Kroppsligabehov 

2. Trygghetsbehov 

3. Tillhörighetsbehov 

4. Aktningsbehov 

5. Självförverklingsbehov 

 

Figur 1: Maslows behovstrappa är uppbyggd av fem steg. (Wikipedia, 2011a) 
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Det första steget i denna trappa är att människor känner ett behov av att de 
praktiska delarna i livet ska vara uppfyllda, såsom att ha mat för dagen, 
någonstans att få sömn och kläder att sätta på kroppen. Ses detta steg ur ett 
organisatioriskt sammanhang menas den lön som betalas för utfört arbete och 
som personerna använder för att handla livnödvändiga produkter. 
Organisationen har också som ansvar att se till att arbetsplatsen är säker och 
inte bryter ned kroppen. (Miller, 2006) 

För att människor ska kunna känna sig trygga i sin vardag och kunna skaffa en 
bra självkänsla, krävs det att inkomsten är säkrad och inga hot i vardagen 
förekommer, varken fysiska eller psykiska. Tryggheten uppnås genom att en 
känsla av säkerhet arbetsplatsen och i hemmet infinner sig, där ingen oro för att 
utsättas för psykisk eller fysisk skada finns. Organisationens ansvar i detta är, 
precis som i föregående nivå, att se till att arbetsplatsen är säker och att 
arbetsförhållandena är trygga. (Miller, 2006) 

Trygghet är sedan viktigt för att kunna bygga vidare och klättra i nivåerna. Det 
tredje steget som nås är tillhörighetsbehovet, det vill säga att en känsla av att 
känna sig omtyckt, viktig och älskad där och nu. Detta uppnås genom att 
sociala relationer byggs upp med människor som finns i ens närhet. 
Organisationens del kan exempelvis vara att ha en bra kultur där kollegor och 
chefer stöttar varandra. (Miller, 2006) 

Det fjärde steget innebär ett behov av att känna sig uppskattad. Det mänskliga 
behovet av att känna uppskattning kan delas in i en intern och en extern del. 
Den externa är en vilja att synas och bli uppmärksammad utåt och den interna 
är känslan av att ha uträttat något som ger nytta, antingen till en annan 
människa eller till en organisation. Inom organisationer kan den externa delen 
uppnås genom kompensationer i form av utmärkelser medan det internt kan 
visas uppskattning genom att dela ut provision då medarbetare klarat ett 
utmanande projekt eller arbete. (Miller, 2006) 

Då den sista nivån nås sade Maslow: “Become more and more what one is, to 
become everything that one is capable of becoming”- Maslow (Miller, 2006, 
s.30). Med detta menade han att då man kommit så här långt hela tiden ska 
fortsätta arbeta för att bli så bra som det är möjligt att bli. Det ska finnas en vilja 
att hela tiden sträva efter att bli bättre och en strävan efter personlig utveckling. 
Det här steget ser olika ut för alla människor och vid olika tidpunkter i livet.  
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Organisationens del i detta är att stötta och uppmuntra personerna och det kan 
ske exempelvis genom att dela ut ansvar, inte hålla tillbaka kreativitet och låta 
dessutom låta personerna få utmaningar. (Miller, 2006) 

De tre första: kroppsliga-, trygghets- och tillhörighetsbehoven, refereras oftast 
till som de av lägre ordning, som de som är viktigast att uppnå medan de två 
sista har ett högre ordningens behov, det vill säga är “bonus” och lyckas alla 
fem uppnås har en lyckad nivå nåtts. Om samtliga steg ska kunna uppnås måste 
ett visst socialt engagemang och intresse från människor i den närmaste 
omgivningen finnas. (Miller, 2006) 

3.3.4 Flödesschema i Human relations 

Inom Human relations finns det ett flödesschema med olika nivåer av personlig 
tillfredsställelse på arbetsplatsen som måste uppnås i en viss ordning innan 
produktivitet slutligen utvinns (Miller, 2006). Se figur 2. 

 

Figur 2: Flödesschema inom Human relations (Miller, 2006, s.49) 

Den första nivån är att arbetsplatsen och faktorerna som berör denna måste ge 
medarbetaren en positiv känsla, en känsla av tillhörighet och uppskattning. De 
faktorer som bidrar till detta är arbetets utformning, ledartyp och ledarsätt och 
andra organisatoriska faktorer, exempelvis som arbetskamrater och arbetsmiljö. 
När detta är uppnått vill medarbetaren känna aktning och ett 
självförverkligande. Människor är beroende av att känna sig behövda och känna 
en möjlighet och vilja att åstadkomma något, både privat och professionellt. 
Enligt figur 2 nås efter detta steg ett läge då arbetet känns viktigt och 
betydelsefullt. I figur 2 framgår vidare att en medarbetare som är glad och 
lycklig på arbetsplatsen utför ett mer produktivt arbete. Uppnås samtliga 
punkter menar Human relations-synsättet att företaget har motiverade och 
produktiva medarbetare. (Miller, 2006) 
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För att nivåerna ska uppnås krävs god kommunikation mellan ledarna och 
medarbetarna samt en vilja bland personalen att själva både utvecklas och bidra 
till organisationen. (Miller, 2006) 
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4 Metod 
Under uppsatsens inledande fas genomfördes en inventering av tidigare skrivet 
material i ämnet sociala medier. Detta gjordes för att hitta en definition av 
ämnet samt att se klassificeringen av de olika verktygen som i dag finns att 
tillgå. 

För att utföra en nulägesanalys för var företaget är i dag och hur de anställda 
ser på ämnet sociala medier valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning i 
form av intervjuer med sju olika personer; vd, vice-vd, en säljare och en person 
med insyn i organisationens marknadsföringsarbete på huvudkontoret samt två 
konsulter och konsultchefen vid Sundsvallskontoret.  

Vi valde att under intervjuerna använda oss av kvalitativa metoder och ett 
induktivt arbetssätt. Att vi valde att arbeta med kvalitativa intervjuer innebär 
att vi inte använde oss av standardformulär att följa under intervjun, utan vi 
hade endast några fördefinierade frågor (se bilaga A) som användes som 
vägledning och sedan söktes dialoger med de intervjuade. Vi visste inte på 
förhand utan sökte efter vad de intervjuade personerna verkligen tyckte om 
sociala nätverk. Ett induktivt arbetssätt är då empiri används för att slutsatser 
ska kunna dras. Det är således inget förbestämt som eftersöks under 
intervjuerna utan ett öppet samtal hålls och materialet används sedan vid 
beslutfattande (Thurén, 2007). Inför intervjuerna hade vi en öppen inställning 
och sökte endast en röd tråd. Samtliga intervjuer utfördes med oss båda 
närvarande och pågick i ungefär en timme. 

Vi ställde frågor om hur den anställde uppfattade sociala medier och hur denne 
använde dessa medier i dag. Informanterna fick även svara på frågor vad som 
drev dem till att använda verktygen och vilka hinder de såg med användandet. 
Förutom att fråga hur de använder sociala medier i sitt privatliv, frågade vi 
också hur de tror att företaget skulle kunna använda sig av sociala medier för 
att förbättra/utveckla organisationen eller i marknadsföringssyfte samt hur ett 
idealt framtidsläge skulle kunna se ut. 

Utöver dessa frågor fick informanterna även svara på hur de ser på nuvarande 
satsningar företaget har gjort inom området; dess fördelar och brister. Vi 
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fokuserade även på hur personerna i stort kunde se sig använda sociala medier 
och de olika verktygen som finns, i ett framtidsscenario inom företaget. 

Då intervjuerna transkriberadeds och därefter tolkades kunde nyckelbegrepp 
identifieras. Det mest centrala begrepp som framkommit under intervjuerna var 
”att vara föregångare”. Utifrån innebören av detta, utformades en bakgrund. 
Teorikapitlet består främst av nätverksteorier, nätverkande inom organisationer 
och kopplingar till tidigare forskning kring samhörighet och nätverkande 
genom olika verktyg. Dessa teorier kunde vi använda för att besvara våra 
inledande frågeställningar. 

Det teoretiska ramverket användes för att identifiera nyckelbegrepp i empirin 
samt utveckla modellen. Vid analysen arbetades en nylägesanalys fram som 
fokuserar på individen och organisationen.  
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5 Empiri 
5.1 Nuläge 
I kapitel 5 presenteras datamaterialet. Vi har valt att lyfta fram en del citat och 
meningar då vi anser att de är tydliga uttryck för de teman och frågor som vi 
presenterar. Alla påståenden och åsikter är intervjupersonernas egna och vi har 
inte lagt någon extra vikt ur positiv eller negativ synvinkel. Indelningen har 
gjorts med hänsyn till de områden vi berört och följer en naturlig tråd från 
introduktion till funderingar och ideallägen. Vi lät informanterna, i den mån det 
var möjligt tala fritt, och vi såg inget syfte i att nämna namn i denna rapport, då 
frågorna är ställda utifrån individens perspektiv och företaget i stort. Den 
strategi som ska utmynna från empirin ska i den mån det är möjligt kunna 
tillämpas på samtliga nivåer inom organisationen. 

5.1.1 Vad är sociala medier? 

Vi öppnade varje intervjutillfälle med att fråga vad personen tänkte på då vi 
nämnde begreppet sociala medier. På denna fråga svarade nästintill alla 
verktygen inom kanalen sociala nätverkssiter (sns), till exempel Facebook, 
LinkedIn, Twitter och bloggar. En av informanterna nämnde informationsflöde 
och skapande av nätverk vid tanke på sociala medier medan en annan talade 
om den slagkraft sociala medier har i dagens samhälle, den snabba 
informationsspridningen som förekommer och nyttan det kan göra. En konsult 
sa att det skapar möjlighet till att kunna ha kontakt med ledande individer inom 
branschen utan att ha en nära relation. 

5.1.2 Aktiv eller passiv användning av kanalerna 

Vi frågade därefter om de är aktiva och använder de befintliga verktygen. En 
informant svarade då “medlem men inte aktiv både på Facebook och LinkedIn”. 
En annan påpekade vikten i att finnas på dessa sidor men erkände att han inte 
är aktiv på dem. 

Några av informanterna berättade att de är aktiva både på Facebook, i 
bloggvärlden och på Twitter samtidigt.  
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Alla var överens om att LinkedIn är en sådan sida som det är gynnsamt att ha 
ett medlemsskap på men att det inte är en sida som kontinuerligt uppdateras. 

5.1.3 Drivmedel till användandet 

På frågan “Vad driver dig om du använder sociala medier?” svarade en 
informant “Användandet av blogg är som ett skyltfönster, reklam för sig själv 
och för att skriva av sig” och en annan svarade “Ära och berömmelse. Känslan 
av att vara sedd och synas”. Den sistnämnda informanten menar att det som 
görs av eget intresse och på sin egen fritid görs för att bli uppmärksammad och 
för att få kommentarer och synpunkter på det som skrivs. Användandet av 
kanalerna skapar dessutom möjliga ingångar och kontaktnät till andra medier 
och möjligheter. Genom att det är en stor personalomsättning i branschen kan 
personen lätt följas vidare, menar en person som ett tänkbart drivmedel.   

En annan informant skulle inte kunna tänka sig att använda dessa kanaler för 
hämtning av information då den inte känns kvalificerad. Informanten menar att 
skillnaden mellan fakta och tyckande inte är tydlig. Samma person menade att 
det skapats en övertro till elektroniskt lagrad information och att den därför 
tappar dimensioner, något som enbart går att fås genom mänsklig kontakt. 
Ytterligare en informant menar att i och med den höga konkurrensen i dag är 
det enbart de som är “rockstars”, det vill säga de som är ledande inom sina 
områden som folk läser och detta har lett till ett kvalitetssäkrat 
informationsflöde. 

Kanalen som används måste ha ett klart syfte. Dessa kanaler kräver motorer 
som driver på och det krävs att “det ger hela tiden något tillbaka, om inte mer, 
av det egna nätverket”, en informant menar att det då är möjligt att fortsätta. 

Ska dessa kanaler användas i det professionella arbetslivet måste det finnas ett 
tydligt syfte och om något ges måste något fås tillbaka, menar en informant. 

En informant menar att det inte är en spelplan som han behärskar och ser därför 
ingen anledning till att finnas på den. 

Då vi tar upp frågan varför det är få uppdateringar i både kulturresebloggen, 
kunskapsåtervinningsdatabasen och på framgångarna.se får vi som svar från 
några av informanterna att anledningen är för dålig uppmuntran kring 
användandet av detta och att de inte lägger tid på något de inte direkt ser 
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nyttan av. Det är i dag inte en naturlig del av organisationen att använda dessa 
sidor, utan sidorna ses som något påtvingat. En annan informant, en av de som 
uppdaterar bloggen då och då, säger sig finna motivation i att berätta för andra 
vad de gör inom företaget. Denna informant anser att det blir marknadsföring 
samtidigt som de även internt kan ha kontakt och kontroll på var kollegorna är 
och vad de gör även om de är ute hos en kund och utför ett uppdrag. 

5.1.4 Privat kontra professionellt 

Facebook och LinkedIn användes av de flesta men till olika syften. De som 
använde Facebook gjorde det uteslutande i privat syfte då de försökte hålla 
arbetet utanför denna hemsida. En informant ansåg att Facebook bara bör 
användas privat då det som skrivs där är substanslöst och personligt. Att 
blanda det med arbetsrelaterade ämnen skulle bli fel. Samma person använde i 
stället LinkedIn mycket i det professionella livet och har där kontakt med gamla 
kollegor. Denna informant anser att det är bra att ha ett stort nätverk på 
LinkedIn då detta kan utnyttjas i vissa lägen i arbetet. Vidare menade en annan 
informant att LinkedIn kunde användas för att se var personer tidigare arbetat 
någonstans och för att se kollegors uppdrag. 

Några av informanterna menade också att LinkedIn kan vara nyttigt och 
hjälpsamt i rekryteringssyfte. En informant ansåg det underlättande, och nästan 
var nödvändigt, att redan vid rekryteringstillfället kunna se en sökandes sociala 
nätverk. En annan informant ansåg att LinkedIn var ovärderligt och omöjligt att 
ersätta vad gäller att koppla upp nätverk och få kontakt med folk i branschen. 

Då vi frågade om bloggar fick vi olika svar. En informant ansåg exempelvis att 
inom dennes professionella område gällde: “alla som är något, har en blogg”. 
Denne menade att då det är ett ämne som ständigt uppdateras gäller det att visa 
omvärlden sina kunskaper och att kunskaperna hela tiden utvecklas 
tillsammans med området. En annan informant läste inga bloggar då han inte 
ansåg sig vinna något på att läsa dessa, utan läste endast tidningar. 

5.1.5 Internt kontra externt 

Många av informanterna ser sociala medier som ett möjligt, och nödvändigt 
forum för organisationen att utvecklas inom. Inom detta område anser de flesta 
att mycket kan och bör göras både internt och externt. Möjligheterna finns men 
det gäller att våga, menar en informant. Alla är dock överens om att företaget 
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fram till i dag inte lyckats fånga upp och använda framväxten av sociala medier. 
En informant menade att “Idag är vi Sundsvalls Tidning, och läser 
morgontidningen. Vi tror att vi är top of the line och först med det sista, men 
det är vi inte, vi är ju sist med det första”. 

En informant sa att Framgångarna.se skapades för att hålla kontakt med 
varandra, påminnas om kollegorna och skapa sammanhållning, något som var 
ett typiskt problem för konsulter. Bloggen har ett internt syfte men det är ett 
positivt inslag om även externa personer läser den, men att de i dag är lite för 
restriktiva med att nämna kundnamn, utan det kan användas i 
marknadsföringssyfte menar samma informant. 

“Det är viktigt att man är där kunderna finns”, menade en informant som anser 
att organisationens kunskaper om sina kunder och deras förehavanden är 
alldeles för dålig som det är i dag. 

5.1.6 Hur transparent är det möjligt att vara i dessa kanaler? 

Att dela med sig av sina misslyckanden är viktigt. “Man lär sig av 
misslyckanden” sa en informant och på frågan om det även går att vara 
transparent externt svarades att “ge en bild av att man aldrig misslyckas ger en 
falsk bild som folk uppfattar”. Dock kan det finnas situationer då försiktighet är 
bra. Att hänga ut personer/företag eller att fördela skuld på någon är inte 
kanalens syfte, menade en annan informant. 

Under intervjuerna diskuterade vi integritet med medarbetarna för att göra en 
koppling mot Frontwalkers värdegrund, att vara ärlig (Frontwalker, 2011b). En 
informant var noga med att påpeka att allt som skrivs på Internet på ett eller 
annat sätt finns kvar varför en extra tanke innan något om familj, medarbetare 
eller företaget läggs ut är att rekommendera. Då det gäller företaget anser 
samma informant att det ska vara möjligt att vara transparent och dela med sig 
av både lyckade och misslyckade uppdrag, både internt och externt. Det som 
bör utelämnas är resultat i siffror, specifika förhållanden hos kunder och 
personers privatliv. 
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5.2 Nyläge - framtidsscenario 

5.2.1 Kommunikation genom sociala medier – internt och/eller externt 

På frågan: Vid kommunikation mellan konsulterna som sitter ute på andra 
företag, kan SM vara till hjälp? svarade en informant “visst, var sitter folk? All 
form av social kommunikation som inte lämpar sig i trögare medium som mejl”. 
Samma informant menade också att en kanalstrategi behövs, det vill säga hur 
företaget ska förhålla sig till kanalerna. Att mycket information sprids snabbt 
och att en tanke på hur detta ska hantera måste hela tiden innehas. 

Att använda sociala medier mot kund kan bli svårt menar en informant då det 
ofta är statliga kunder eller kunder med mycket stark sekretess (banker och 
försäkringsbolag). Samma informant menade att det internt krävs att det hittas 
”morötter” som får folk att vilja blogga.  En annan person tyckte att det vore ett 
“Jättebra sätt för nya att läsa om kollegorna, vad som händer”. Den ska inte 
vara pliktskyldig, utan se till att sticka ut, men inte vara tråkig som de stora 
”drakarna”. 

För att nå ett önskat framtidsläge, det vill säga ett läge där sociala medier kan 
användas för kommunikation och bättre översikt och kunskap om sina kollegor, 
krävs att uppmärksamma dessa sidor, och verkligen påvisar vikten i att de 
används. Troligen använder medarbetarna sidorna och resultat kan uppnås om 
de ser nyttan med det lilla extra arbetet det krävs, tror en av informanterna. 

En informant anser att det är önskvärt att nå ett läge där de anställda har bättre 
översyn över vad kollegorna arbetar med och vilka expertområden de har. 
Detta intygas av flera informanter. Om en ständig uppdatering om kollegornas 
uppdrag och färdigheter vore möjlig skulle det vara något som kunde vara 
hjälpsamt under de egna uppdragen. 

5.2.2 Kunskapsutbyte med hjälp av sociala medier 

En informant menar att fokusering på en gemensamplattform och sedan koppla 
de kompetenta medarbetas privata bloggar dit är en möjlighet. Ytterligare en 
informant ansåg att det var en potentiellt bra idé med att länka in sin befintliga 
blogg till en gemensam. Att synas och låta sina anställda med sina respektive 
expertområden synas i företagets namn skulle kunna leda till ett stärkt 
varumärke, tror en av annan informant. 
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Det kan ofta gå långa perioder mellan gångerna de anställda på ett konsultbolag 
ses. Detta medför att det också kan vara långt mellan de gånger kollegorna finns 
tillgängliga för att dela kunskap och För att lösa detta “problem” skapades 
kunskapsåtervinningsdatabasen där medarbetarna ska publicera information 
om sina avslutade projekt och uppdrag för att kollegorna ska kunna ta del av 
både det som gick bra och det som gick sämre. En informant anser att 
personalen förmodligen är lite för bekväm och gör det som ligger närmast till 
hands, men inte det som är viktigast över tid. En annan informant ser denna typ 
av sidor som ett komplement till det personliga som företaget arbetar med, det 
vill säga den relationen företaget vill skapa med sina kunder och sina anställda. 

Om alla de anställda på företaget visste vad deras kollegor gör skulle detta 
kunna användas vid kundmöten för att ytterligare marknadsföra både företaget 
och dess kunniga personal. Dessutom vore det gynnsamt för företaget och 
personalen känner stöd från sina kollegor och kan ta hjälp av dessa även om de 
arbetar med ett uppdrag hos en kund, lojaliteten stärks.  

5.2.3 Stärka samhörigheten inom organisationen med hjälp av sociala 
medier 

Sociala medier skulle kunna användas till att de anställda på de olika kontoren 
runt om i landet känner starkare samhörighet med varandra och att 
kunskaperna om varandra  och varandras kompetensområden utökas.  

Om medarbetarna fick möjlighet att samarbeta med olika uppdrag genom att 
veta övrigas kompetens skulle det förhoppningsvis leda till bättre samhörighet 
då det är önskvärt att kunna ha bättre och snabbare interaktion med kollegorna 
även då ett uppdrag hos kund utförs, menar flera av de intervjuade. 

En av informanterna ansåg att ett önskvärt framtidsscenario vore att de 
anställda på de andra kontoren (Stockholm, Västerås och Uppsala) också skulle 
skapa en blogg i stil med framgångarna.se. Även detta skulle leda till bättre 
samhörighet och större insyn i de övrigas arbeten och det är något som denna 
person efterfrågar. 

Vidare nämndes även geo taggning, tidsstämplar och liknande 
personalförteckning över var kollegorna/kunderna är för stunden.  
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Informanten fick medhåll av andra och tror att sådan interaktion skulle kunna 
ske exempelvis på hemsidan om interaktion möjliggjordes mellan varandra och 
även med kunder. 

5.2.4 Utveckla organisationen med hjälp av sociala medier  

Ett önskat framtidsläge vore att ha personal inom många områden som är 
framgångsrika och framstående. “Vi ska vara föregångare med vår kompetens 
och vi ska ligga där i framkant”, menar en informant och anser att om dessa 
guldkorn anställs förbättras företagets position och företaget blir 
uppmärksammat genom sin personal. För att främja detta skulle sponsring eller 
hjälp med exempelvis resor till externa föreläsningar vara ett förslag, men de 
anställda måste själva ha viljan och drivkraften att göra denna satsning under 
privat tid. 

Flera av informanterna lägger stor vikt vid att det inte, om de lyckas med 
uppstarten av sidor där kommentarer och fria inlägg publiceras, får bli så att 
ledningen eller affärsstöd på något sätt agerar poliser på en eventuell sådan 
sida. Om medarbetarna ska skriva och använda dessa sidor får de inte känna sig 
låsta i vad de får säga och inte säga. Allt som publiceras måste vara etiskt 
korrekt och medarbetarna måste se till att det finns “best practice” menar en av 
informanterna. 

“Att på papper skriva att hemsidan ska vara interaktiv är lätt, men det kräver 
mycket resurser. Den måste vara levande hela tiden, jag hänger där jag vet det 
händer mycket” - menade en informant. Samma informant menar att vägen är 
att hitta sätt att koppla ihop det som redan körs. 
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6 Analys 
6.1 Empirianalys 

Genom att använda frågeställningen ”Kan sociala medier hjälpa Frontwalker till 
att bli en föregångare i branschen?” kan empiri analyseras och teorikopplingar 
göras. Tydligare formulerat består frågeställningen av två komponenter. Hur 
kan sociala medier hjälpa Frontwalker och vad krävs för att bli en föregångare i 
sin bransch?  

Empirin utgår från ett individperspektiv och den ligger till grund för hur sociala 
medier kan hjälpa organisationen. Därför är det av betydelse att förstå vad 
individen drivs av och utvinner från att nätverka, vilket i sin tur kan resultera i 
att det blir enklare att identifiera det som krävs för att nå de organisatoriska 
målen. 

Först och främst krävs såsom Gut menar (Gut, 2011) en affärsidé som 
medarbetarna förstår, accepterar och anammar. Medarbetarna bör vara stolta 
över och känna tillhörighet till organisationen. För att nå detta innehåller 
Frontwalkers verksamhetsplan innefattar ansvarsfullt utvecklande, lagarbete 
och en stark övertygelse om att rätt saker görs i det långa loppet som mål med 
verksamheten.  

Fayol talar om att personalstabilitet leder till att personalen anstränger sig mer 
och är mer effektiva om de känner sig trygga och om möjlighet till avancemang 
internt finns (Miller, 2006). Grunden ligger i att känna samhörighet som utifrån 
empirin skapar ingångar och kontaktnät till andra möjligheter. Nätverkens 
betydelse ses även i empirin genom att det kan användas i rekryteringssyfte och 
att till att exempelvis få kontakt med andra individer i branschen. Nätverkandet 
leder även till byggandet av socialt kapital. Ett ökat socialt kapital ger mer 
konkurrenskraftiga och mer effektivt arbetande medarbetare. Socialt nätverk 
och stärkande av varumärket är viktiga komponenter då ett ständigt strävande 
efter att bli en framgångsrik organisation finns, menar Castells (Castells, 2000), 
och det drivs inte enbart från organisationsledningen utan även från 
individerna i samtliga skikt inom verksamheten. De drivkrafter, de faktorer som 
får medarbetarna att vilja nätverka, som hämtas ur empirin är möjlighet till att 
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ha kontakt med ledande individer inom branschen, användandet av blogg är 
som ett skyltfönster, samt att få ära och berömmelse. Vidare har vi sett utifrån 
empirin att det är bra med ett stort nätverk då det kan utnyttjas i arbetet.  

Ett initiativtänkande där ledningen uppmuntrar, tillåter och uppskattar de 
anställdas initiativtagande, leder till högre vilja att arbeta för organisationens 
bästa (Miller, 2006). Detta uttrycks av informanterna genom exempelvis följande 
citat: ”Kanalen måste ha ett klart syfte, ge något tillbaka hela tiden. Måste se en 
direkt nytta med det man gör”. Dessa exempel är som Lin påpekar (Lin, 1999) 
uttryck för stärkande och byggande av socialt kapital. Vidare nämns även att 
organisationen måste uppmärksamma själva användandet och betydelsen av 
användandet.  

Ett annat exempel ur empirin som speglar vikten av att ha ett starkt socialt 
kapital är att fokusera på kärnringarna och framhäva medarbetarnas privata 
bloggar (medarbetarnas egna initiativ). Därmed uppstår ett dubbelsyfte, ett som 
individuellt skyltfönster och ett för att visa andra medarbetare, potentiella 
kunder och övriga aktörer inom branschen vilken kompetens organisationen 
innehar. Företaget blir uppmärksammat genom sin personal. Medarbetarna 
menade att om detta genomfördes kan de breda kunskaperna inom företaget 
påvisas. Vet medarbetarna vilka som är duktiga inom sin respektive områden 
kan det även leda till ökad samhörighet och snabbare interaktion mellan 
kollegorna, då en vetskap om vad medarbetarna arbetar med och vad de skulle 
kunna hjälpa varandra med finns. 
 
Samhörighetskänslan skapar ett lagarbete där medarbetarna kan ”känna stöd 
och hjälp från kollegor, gör det lättare att hålla lojaliteten mot företaget man är 
anställd av”  menar en individ, en för alla, alla för en, skapar delaktighet och 
lojalitet. (Miller, 2006)  
 
Att ha rätt inställning till nätverkandet – agera som ett flexibelt fungerande 
nätverk där medarbetarna inte får känna sig låsta i vad som får sägas och inte 
sägas är något som Castells (Castells, 2000) menar och empirin visar på. Inte 
heller ska användandet av något specifikt verktyg vara pliktskyldigt.  

För att organisationen ska kunna vara i ett ständigt utvecklande stadium, kunna 
stärka samhörigheten och kunskapsutbytet, krävs en god kommunikation både 
internt i företaget och mot kunderna. Detta menar både Castells (Engdal & 
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Larsson, 2006) och Fayol (Miller, 2006) i sina respektive teorier. Det är således 
underförstått att en god kommunikation krävs.  

Genom uppfyllandet av dessa besvaras första delen i frågeställningen. För att 
besvara andra delen krävs ytterligare några begrepp. Ett är transparens som är 
viktigt för att människor ska få en korrekt bild av företaget. Transparensen visar 
även på mognad, färdighet och tecken på att vilja vara en föregångare. Vidare 
är ledord som lagarbete, bra samarbete, interna utbildningar, personlig 
utveckling, prestationsbedömningar och kundtillfredsställelse begrepp som 
Frontwalker (Frontwalker, 2011b), Castells (Engdal & Larsson, 2006; Castells, 
2000) och Fayol (Miller, 2006) belyser.  
 

6.1.1 Nyckelbegrepp 

Vi har i kapitel 6.1 försökt besvara hur sociala medier kan hjälpa Frontwalker 
och vad som krävs för att bli en föregångare inom deras bransch. Eftersom vi 
har använt oss av ”Human relations”-perspektivet innebär det att vi fokuserat 
på individperspektivet där relationsbyggande är i fokus. Utifrån denna 
utgångspunkt har vi granskat vad som ligger till grund för hur sociala medier 
kan hjälpa organisationen till att bli en föregångare. Med hjälp av analysen i 
kapitel 6.1 har vi utvecklat Föregångsmodellen. Figur 3 illustrerar de 
nyckelbegrepp och ord som låg till grund för utformningen av modellen. 
Begreppen hämtades från empirianalysen. Föregångsmodellen är de slutsatser 
vi har dragit utifrån kopplingar mellan teori och empiri. Modellen kan ses som 
den strategi vi hade för avsikt att utveckla, men den är också ett svar på vilka 
steg som är viktiga för ett företag som vill vara en föregångare i sin bransch 
kopplat till medarbetarnas användning av sociala medier för kommunikation. 
Föregångsmodellen förklaras närmare i kapitel 7, men här vill vi visa en 
översiktlig bild av de centrala begrepp som vi tycker belyser de fem stegen i vår 
modell: 1) att vara stabil, 2) att våga, 3) att nätverka, 4) att utvecklas samt 5) att 
vara föregångare. Se figur 3. 
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Figur 3: Nyckelbegrepp empiri 
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7 Slutsats 
Vår modell är uppbyggd likt en motivationstrappa med nivåer för att skapa en 
struktur och en enklare översikt för läsaren. Trappan med sina nivåer skulle 
kunna ge företaget i fråga, eller egentligen vilket annat företag som helst, 
möjlighet till förbättrad samhörighet och ett ökat kunskapsutbyte. Nivåerna är 
omarbetade utifrån teorierna som presenterades i kapitel 3 och empirianalysen 
som presenterades i kapitel 6.1. I sin presenterande form är modellen inte 
beprövad utan snarare en vägledning för det tillvägagångssätt företaget söker. 
Modellen kan användas som ett led i strategin för utnyttjandet av de sociala 
medierna. 

I modellen är både organisationen och individerna inom den närvarande och 
aktiva. Det krävs dock mycket av parterna i de olika nivåerna. Ledningens och 
organisationens viktiga roll i förstärkningen av samhörigheten har tidigare 
påpekats (se kapitel 5.3), och detta ligger som grund i flera av nivåerna. Vi ser 
varje nivå som ett uppfyllande steg och som en mognad innan nästa nivå kan 
uppnås, men det är inget i modellen som säger att nivåerna inte kan nås 
simultant och från olika perspektiv och synvinklar. För att i den mån det är 
möjligt att kunna underlätta förståelsen för modellen presenteras den i en 
graderande nivå (likt Maslows motivationstrappa) samt med inslag ur empirin. 

Maslows motivationstrappa, som i sitt ursprung utgår från individen, har också 
en del som berör organisationer (se kapitel 3.3.1). Denna har vi jämfört med 
empirianalysen och hittat passande färdigheter som användes då varje nivå i 
vår modell togs fram.  
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7.1 Föregångsmodellen (Fm) 
Med nivåerna i stegrande ordning presenteras modellen här nedan. 

 

1. Att vara stabil 

Den första nivån syftar till att hitta stabilitet genom att ge individerna inom 
organisationen uppmärksamhet och utvecklingsmöjligheter samt kännedom om 
de strukturer, normer och relationer som finns för att skapa en utbytande 
kultur. Genom detta känner individerna sig inte bara välkomna, utan även en 
samhörighet som kan skapa kvalitativa flöden. Personalstabiliteten är något 
som är extra viktigt då ny personal rekryteras. 

För organisationens del är det viktigt att skapa en arbetsplats där det finns en 
hög personalstabilitet, av de fjorton viktiga principerna vid uppbyggandet av 
ett starkt och välfungerande ledarskap. Personalstabiliteten är en vital del för att 
en stark och väl fungerande relation ska kunna uppstå och även att 
transaktionskostnaderna ska minska, vilket är en av nycklarna i den 
relationsmarknadsföring företaget använder. Både vårt empiriska underlag och 
organisationsteorin visar att det är en hög personalomsättning i branschen. 

 

2. Att våga 

Vad gäller att våga syftar på att organisationsledning inte får strypa 
medarbetarnas vilja att nätverka, utan det krävs att det finns en allmän 
acceptans till detta och företagskulturen måste acceptera och uppmuntra till 
förändring och utveckling. Börjar ledningen att agera poliser gällande vad som 
skrivs i sociala medier kan det kväva det kreativa då medarbetarna inte känner 
frihet. Informationsflöden i sociala medier måste tillåtas att “flyta” av sig själv. 
Ett sätt att framhäva och utnyttja de initiativ de enskilda medarbetarna redan 
tagit inom sociala medier, som även uppmärksammades i empirin, är att koppla 
ihop dessa för att sedan framhäva de internt och externt. Detta leder till att 
organisationen inte behöver ”uppfinna hjulet” på nytt. 
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Castells betonar också att organisationen även måste kunna fungera som ett 
internt flexibelt nätverk. Utan flexibiliteten är det svårt att hitta och hantera 
dessa företagsnät och därmed svårt att tillgodose kundernas behov. 

 

3. Att nätverka 

Likt det Maslow menade med att det finns ett behov av att känna tillhörighet, 
finns det ett behov av att känna att det finns en plats i ett nätverk. 
Samhörigheten är dels kopplad till Fayols princip samhörighetskänsla, laganda , 
dels kopplat till uppbyggnaden av socialt kapital. För att uppnå och 
upprätthålla denna samhörighet krävs ett tydligt syfte, och ett tydligt mål med 
nätverkandet, vilket empirin betonar på. Detta mål kan exempelvis vara en 
säkerställning av uppdrag, söka nya kunder eller personlig utveckling. 

Vidare ses samhörigheten som en ingångsport eller start för skapande av nya 
flöden mellan länkar. Dessa flöden möjliggörs genom att då individerna redan 
existerar i en socialnätverksstruktur kan denna användas då ett utökat socialt 
kapital möjliggörs. De nya sammankopplade länkarna kan innefatta såväl 
informationsflöden som kunskapsflöden och är därmed essentiella för att 
effektiva och kraftfulla kunskapsutbyten mellan individer och organisationer 
ska kunna uppstå. 

 

4. Att utvecklas 

Organisationen bör arbeta mot att utveckla sitt sociala kapital genom att bygga 
ut och utveckla sina nätverk, både internt och externt, samtidigt som utveckling 
av personerna inom dessa tillåts. Fayol talar om att organisationsledningen ska 
uppmuntra, belöna och uppmärksamma medarbetarna så att de tar egna 
initiativ, det vill säga den så kallade initiativprincipen. Uppmuntran kan vara av 
monetär karaktär men den kan även bestå av att synliggöra individernas 
egenintresse likt ett skyltfönster. Drivkraft till att vilja utvecklas kan enligt 
empirin även vara att bli uppmärksammad och få kommentarer. Görs detta på 
ett bra sätt kommer medarbetarna att vilja anstränga sig mer och arbeta för 
företagets bästa.  
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5. Att vara föregångare 

Organisationens vilja att ha ett ansvarsfullt utvecklande bygger på 
medarbetarnas vilja att utforska nya vägar, se i kunders perspektiv, bygga 
socialt kapital och hitta flöden som både ger och återvinner kunskap som 
hjälper organisationen att växa. Ett gott ledarskap i organisationen är uppbyggt 
av att fem vitala delar behärskas: ordning, planering, kontroll, samordning och 
chefskap. För att nå framgång inom alla dessa delar krävs en god 
kommunikation mellan ledning och medarbetare. Att våga gå en egen väg, ha 
en stark övertygelse att det som görs är rätt i det långa loppet, att tillåta ett 
externt kunskapsutbyte och att framhäva den expertis företaget besitter genom 
att belysa länkar och noder, samt att utnyttja flödena maximalt, möjliggör att 
företaget kan vara, en föregångare. 
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8 Diskussion 
Då vi inledde arbetet hade vi en övertro på att sociala medier kan användas för 
att förändra verksamheten, att det med några enkla välprövade verktyg och 
kanaler skulle gå att stolpa upp punkter som får alla att vilja skapa och ta del. Vi 
insåg dock redan under de första intervjuerna att det finns en tröghet i 
branschen. Vi märkte att det i en organisation med en levande företagskultur, 
som präglas av djupt rotade normer och beteenden som är kopplade till redan 
beprövade metoder, kan vara svårt att ändra medarbetarnas inställning och 
skapa en vilja att förändra och förbättra. 

Vi är medvetna om att ju fler intervjuer som hade genomförs - desto bättre och 
säkrare hade resultatet blivit, men då vi ansåg att tiden inte räckte till var vi 
tvungna att begränsa oss och välja ut aktörer från olika nivåer, kontor och 
avdelningar. Det hade även gått att även använda sig av enkäter men vi ansåg 
att kvalitativa intervjuer passade bättre då vi på förhand inte visste vad vi sökte. 

Då företaget arbetar mycket med relationer och då det även använder relationer 
och relationsuppbyggnad då det marknadsför sig insåg vi snabbt att de inte 
skulle kunna använda sociala medier i marknadsföringssyfte. Denna 
uppfattning fick stöd under intervjuerna då alla höll med om att direkt 
marknadsföring i dessa medier för deras del inte var möjlig eller lönsam då 
deras målgrupp inte finns där. Det låter dock bra att säga att sociala medier ska 
användas i marknadsföringssyfte, men ska företaget finnas där kunderna finns 
anser vi att det är onödigt för denna organisation att försöka använda dessa 
medier just i marknadsföring. 

Vi har talat om vikten av att ha motiverade medarbetare som känner 
samhörighet och har god kommunikation sinsemellan för att behålla lojaliteten 
och stanna på arbetsplatsen. Detta betyder inte att vi uppfattade medarbetarna 
som benägna att söka nya arbetsplatser. Då vi talat mycket om ledarskap och att 
organisationen leds på ett bra sätt menar vi inte heller att ledarskapet i dag är 
dåligt, utan vi pekar bara på de viktiga delarna i modellerna och teorierna. Det 
finns ingen koppling till hur ledarskapet ser ut i dag. 
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Framgångsmodellen är utarbetad främst utifrån Fayols principer och empirin. 
Den här modellen är tänkt att kunna vara ett stöd och ett sätt att arbeta för att 
nå samhörighet och ett bättre kunskapsutbyte inom organisationen. Arbetet, 
och således även modellen, tar dock inte hänsyn till var företaget och 
individerna inom denna befinner sig just nu och det kan vara en svaghet. För att 
kunna använda modellen krävs det av företaget att de själva gör en kritisk 
granskning för att kunna placera de olika avdelningarna inom organisationen, 
exempelvis affärsstöd, säljare och konsulter, på rätt nivå och sedan arbeta 
vidare därifrån. Inte heller presenterar modellen några verktyg som direkt kan 
användas för att nå de olika färdigheterna, något vi anser kan byggas på i en 
framtida forskning. 
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Bilaga A: Intervjufrågorna 
Underlag för den empiriska undersökningen 
 
Viktigt att tänka på under intervjuerna: ställa öppna frågor och skapa dialog. 
 
Intervjufrågor: 

1. Vad tänker du på när jag säger sociala medier? 

2. Använder du sociala medier i dag? Om ja: vilka? 

3. Varför använder du dessa? / Varför använder du inte dessa? 

4. Vad driver dig till att använda, eller finnas, på dessa? 

5. Vilka hinder ser du med dessa sidor? 

6. Hur anser du att sociala medier kan användas inom er organisation? 

7. Då det talas om sociala medier, hur ser ett idealt framtidsläge ut inom 
organisationen, tror du? 

8. Hur ser du på de kopplingar företaget i dag har till sociala medier; 
“kulturresebloggen” och “framgångarna.se”?  

9. Vet du något om hur konkurrenterna använder sig av sociala medier? 

10. Tycker du att det går att tala öppet om fel och misstag som uppstår 
under projekt och inom organisation? 


